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FORELDRAKÖNNUN 

Lögð var fyrir viðamikil foreldrakönnun á vegum Skólapúlsins í febrúar 
2014. Foreldrakönnunin mælir 41 þátt í fjórum flokkum. Flokkarnir eru: 
nám og kennsla, velferð nemenda, foreldrasamstarf og 
heimastuðningur. Könnunin er framkvæmd í febrúar ár hvert. 
Könnunin var send á 120 foreldra líkindaúrtak. Þátttökuhlutfall í 
könnuninni var 71,1%. Skólanum bárust síðan niðurstöður með 
samanburði við landsmeðaltal. 
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NÁM OG KENNSLA 

ÁNÆGJA FORELDRA MEÐ NÁM OG KENNSLU Í SKÓLANUM 

Þessar niðurstöður eru fengnar úr tíu spurningum sem fjalla um gæði 

kennslunnar, skólans og námsins.  Meðaltal skóla er 6,2 sem er töluvert 

hærra en landsmeðaltal  sem er 4,9.  Ekki var munur á viðhorfum 

foreldra drengja og stúlkna í skólanum. 
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Á þessari mynd sést hvernig niðurstöður þátttökuskóla dreifast. 

Niðurstaða Flataskóla er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Fyrsta punktaröðin sýnir niðurstöður í skólum með einungis 1.-7. 

bekk. Næsta punktaröð sýnir niðurstöður í litlum skólum (<320 

nem.) með 1.-10. bekk. Seinasta punktaröðin sýnir niðurstöður í 

stórum skólum (>320nem.) með 1.-10. bekk. Á myndinni má sjá 

að Flataskóli er hér efstur í skólum sem eru með nemendur í 1.-

7.bekk. 
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ÁNÆGJA MEÐ STJÓRNUN SKÓLA 

 

 

 

97,1% foreldra telja skólanum vera mjög vel eða frekar vel stjórnað.    

Það er töluvert hærra en landsmeðaltal. Ekki var munur á viðhorfum 

foreldra drengja og stúlkna. Í röðun miðað við sambærilega skóla er 

skólinn hæstur í þessum þætti. 
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HÆFILEGUR AGI Í SKÓLANUM AÐ MATI FORELDRA 

92,6% foreldra telja agann í skólanum vera hæfilegan.  Ekki var 

marktæktur munur á skoðunum foreldra drengja og stúlkna og ekki 

mátti heldur greina árgangamun í þessum niðurstöðum. Flataskóli 

raðast hæst á punktakvarða meðal sambærilegra skóla í þessum þætti. 
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VELFERÐ NEMENDA 

Velferð nemenda var mæld með 9 spurningum. Töflu með spurningum 

og niðurstöðum má sjá hér að neðan. Í niðurstöðum kemur fram mikil 

ánægja meðal foreldra í öllum þáttum sem spurt var um varðandi 

velferð og samskipti. 
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Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

Ánægja foreldra með 
samskipti starfsfólks við 
nemendur 

5,8 88 4,8 4.467 1,0 

Ánægja foreldra með hve 
vel skólinn mætir þörfum 
nemenda 

95,6% 65/68 88,2% 3344/3792 7,4% 

Líðan nemenda í skólanum 
að mati foreldra almennt  

98,6% 68/69 91,5% 3547/3875 7,0% 

Líðan nemenda í 
kennslustundum að mati 
foreldra almennt  

97,1% 67/69 91,6% 3543/3868 5,5% 

Líðan nemenda í frímínútum 
að mati foreldra almennt  

94,2% 65/69 89,7% 3474/3875 4,6% 

Umfang eineltis í skólanum 
að mati foreldra  

9,1% 5/55 10,8% 375/3470 -1,7% 

Ánægja foreldra með 
úrvinnslu skólans á 
eineltismálum  

87,5% 7/8 58,4% 488/836 29,1% 

Ánægja foreldra með hraða 
á úrvinnslu skólans á 
eineltismálum  

75,0% 6/8 53,8% 433/805 21,2% 

Ánægja foreldra með 
eineltisáætlun skólans  

93,3% 56/60 80,9% 2828/3497 12,5% 

 

 

 

Þegar skoðuð eru punktarit yfir þessa þætti kemur fram að Flataskóli er 

hæstur í sjö af níu atriðum sem spurt er um. Þegar skoðað er tíðni 

eineltis þá er skólinn með næst lægstu tíðnina og hraði á úrvinnslu í 

eineltismálum er næst hæstur í Flataskóla.  

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-8
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-8
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-8
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-9
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/419/G2-9
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ÁNÆGJA FORELDRA MEÐ HVERNIG SKÓLINN MÆTIR ÞÖRFUM 

BARNSINS 

95,6 % foreldra eru mjög eða frekar ánægðir með hvernig skólinn mætir 

þörfum barnsins.  Eins og sjá á myndinni hér að neðan er Flataskóli 

hæstur í sínum flokki varðandi þennan þátt. 
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AÐSTAÐA OG ÞJÓNUSTA 

Í þessum þætti könnunarinnar var spurt um viðhorf til aðstöðu í 

skólanum og þá þjónustu sem boðið er upp á.  

ÁNÆGJA FORELDRA MEÐ AÐSTÖÐU Í SKÓLANUM 

Meðaltal skólans í þessum þætti er 6,2 sem er marktækt meiri ánægja 

en landsmeðaltal. 

 

Fjölmargar spurningar liggja til grundvallar þessu meðaltali. Í spurningu 

sem snýr að gæslu á skólalóð kemur fram að 77% eru frekar eða mjög 

ánægðir með gæsluna. 17,2% eru óánægðir með aðstöðuna á 

skólalóðinni og 93,9% eru mjög eða frekar ánægðir með aðstöðu 

barnanna til að matast. 9,4% eru óánægðir með tölvubúnað skólans en 

um annan aðbúnað eru foreldrar almennt mjög ánægðir eða yfir 90% í 

þeim spurningum. 

 

ÁNÆGJA FORELDRA MEÐ 

TÓMSTUNDAÞJÓNUSTU/FRÍSTUNDAHEIMILI 

Meðaltal skólans í þeim þáttum sem snýr að tómstundaheimilinu þá er 

niðurstaðan 5,3 sem er 0,9 stigum hærra en í síðustu foreldrakönnun.  
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Þessi þáttur er nú komin yfir landsmeðaltal og er hæstur meðal 

sambærilegra skóla. 

 

Þegar niðurstöðurnar eru greindar eftir liðum þá kemur í ljós að 96,3% 

foreldra eru frekar eða mjög ánægð með líðan barnsins á 

tómstundaheimilinu.  Allir þeir foreldrar sem svara eru mjög eða frekar 

ánægð með samskiptin við starfsfólkið og 92,6% eru frekar eða mjög 

ánægðir með dagleg viðfangsefni. 11,1% eru mjög eða frekar óánægðir 

með verðið á þjónustu tómstundaheimilisins. 

 

ÁNÆGJA FORELDRA MEÐ MÁLTÍÐIR OG MÖTUNEYTI 

 

Þegar foreldrar eru spurðir um viðhorf til máltíða þá eru 67% foreldra 

mjög eða frekar ánægðir með þær máltíðir sem barninu þeirra stendur 

til boða. Þetta er  10% lægra en hjá samanburðarhópum á landsvísu. 
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ÁNÆGJA FORELDRA MEÐ STUÐNINGSÞJÓNUSTU  

95,7% foreldra segjast vera frekar eða mjög ánægðir með sérkennsluna 

sem boðið er upp á í skólanum. Ekkert foreldri er mjög óánægður með 

þessa þjónustu. Þetta er töluvert meiri ánægja en landsmeðaltal sem er 

89,2%.

 

 

Allir þeir foreldrar sem höfðu nýtt sér sálfræðiþjónustu skólans voru 

frekar eða mjög ánægðir með hana. 
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FORELDRASAMSTARF 

Nokkrar spurningar snerust um foreldrasamstarf. Þegar spurt var um 

síðasta foreldrafund voru allir þeir sem svöruðu frekar eða mjög 

ánægðir með hann eins og sjá má á meðfylgjandi mynd. 

 

 

Þegar spurt er um virkni foreldra í námi barnanna er meðaltalið 5,8 sem 

er umtalsvert hærra en landsmeðaltal. Mælikvarðinn sem notaður er 

við mat á virkni er aðlagaður úr bandarísku mati á þátttöku foreldra í 

námi barna sinna. Meðal þess sem spurt er um hversu oft foreldrar 

ræða eftirfarandi þætti við barnið sitt. 

 Ræði við barnið hvernig því líður í skólanum  
 Borða kvöldmat með barninu  
 Hjálpa barninu við heimanámið  
 Ræði við barnið um hvernig það stendur sig í náminu  
 Nálgast námsgögn fyrir barnið (s.s. umsóknir, hugbúnað, 

námsvísa)  
 Ræði við barnið um hvernig tengja má það sem lært er í 

skólanum við daglegt líf  
 Ræði við kennara barnsins  
 Ræði við foreldra annarra barna í skólanum  
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UMRÆÐA 

 
Þegar skoðaðar eru niðurstöður foreldrakönnunarinnar má segja að 
almennt séu foreldra mjög sáttir við skólastarfið í Flataskóla. Kennarar, 
stjórnendur og annað starfsfólk fær góðan vitnisburð og ljóst er að 
foreldrar álíta að í skólanum starfi hæft og metnaðarfullt starfsfólk. 
Ánægja foreldra með námið og skólastarfið almennt er mikil og 
umtalsvert meiri en landsmeðaltal þegar borið er saman. Það er sérlega 
ánægjulegt og hvetur starfsfólk skólans til að þróa skólastarfið áfram í 
sama anda og hingað til. 
Fjölmörg önnur atriði teljast til styrkleika eins og sagt hefur verið frá 
fyrr í þessari samantekt. Í fjölda spurninga raðast Flataskóli hæstur í 
samanburði sambærilegra skóla. 
Miklar breytingar hafa orðið á ánægju með starfsemi 
tómstundaheimilis en á undanförnum árum hafa kannanir sýnt 
óánægju með stöðuna. Það hefur nú snúist við og er orðið vel 
ásættanlegt. 
Umfang eineltis og meðferð eineltismála er ávallt áskorun en 
ásættanleg niðurstaða fæst ekki nema að eineltismál verði engin.  
Jákvæð teikn eru þó sjáanleg í þessari könnun hvað varðar þennan þátt 
sem nú  sýnir að umfang eineltis í skólanum er komið undir 
landsmeðaltal. Áfram verður stefnt að því að draga eins og hægt er úr 
einelti og meðferð málanna verður endurskoðuð í skólanum. 
Mikilvægt er að í kjölfar þessarar könnunar verði áfram hlúð að þeim 
styrkleikum sem fram koma og efla þá þætti sem mælast ekki nógu vel. 
 

 


